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Where we are

TODAY

QUEM SOMOS.
Somos uma Agência que reúne competências
humanas e técnicas, e possui uma estrutura que
permite responder às necessidades actuais de
comunicação e transformação digital.

Moztickets é uma plataforma de gestão de eventos
disponível em 2 países  (Mozambique/França).

O nosso software de venda de bilhetes online
fornece todas as ferramentas e tecnologia de que
necessita para lançar, gerir e fazer crescer com
sucesso o seu negócio de eventos.

O fornecimento de um sistema de bilhetes permite
aos organizadores dos eventos concentrarem-se no
aproveitamento do público durante o espectáculo
sem terem de se preocupar com o lado da
bilheteira. 

O nosso sistema de Venda de bilhetes on-line
permitir-lhe-á fazer o seu pagamento com mais 150
moedas diferentes.

Contudo, é da responsabilidade do utilizador
certificar que a opção "compra online" está activa
no seu cartão de crédito/débito. 

Dentro de alguns minutos, preparamos a
informação relacionada com o seu evento e os seus
bilhetes estarão disponíveis para venda sem
limitação geográfica.

Com a Moztickets oferecemos-lhe uma experiência
totalmente nova na gestão de bilhetes, rápida de
montar, acessível a todos, e sem qualquer
investimento adicional em hardware para os
organizadores. 

Então, está preparado para a experiência? 

Não hesite em contactar-nos para marcar uma
reunião informal ou para fazer um teste.

MOZTICKETS|
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 Porque deve
vender os

seus bilhetes
na  

MOZTICKETS
A venda de bilhetes online 

revolucionou a forma como os 

Organizadores gerem a venda de 

bilhetes para os seus eventos.

 A compra de bilhetes online 

 um serviço aos participantes 

porque facilita o acto de compra.
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Why you
Should sell on 

K.MARIN

SEGURANÇA NO ACTO DA
VENDA E  COMPRA DOS
BILHETES (DUPLO SISTEMA
DE SEGURANÇA):

O  nosso Site é o único em Moçambique certificado
pelo provedor de certificação digital. Com a
Geo Trust as nossas transações são seguras
possuindo um QR Code único e pessoal a cada
cliente. 

CONTROLE DAS VENDAS A
PARTIR DO SEU
COMPUTADOR OU
DISPOSITIVO MÓVEL:

Esta funcionalidade está incluído no nosso
aplicativo de monitoramento que permite o
controle integral das vendas dos bilhetes, e
ter um follow up antecipado dos
participantes no evento, dando-lhe assim a
possibilidade de adequar a sua estratégia de
venda. 

DISPONIBILIZAÇÃO
ANTECIPADA DOS BILHETES:

Muitos eventos não tem atingido a lotação
desejada, devido a logística de aquisição de
bilhetes. Com o nosso sistema este pormenor,
não será mais um problema.

MOZTICKETS|
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TODAY
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Why you
Should sell on 

K.MARIN

CÓDIGOS DE DESCONTOS

Aumente as suas vendas, criando um número
ilimitado de códigos de desconto disponíveis
para todos ou apenas para um determinado
tipo de bilhete.

TIPOS ILIMITADOS DE
BILHETES

Criar qualquer número de tipos de bilhetes
para um ou mais eventos. Estabelecer limites
de quantidade de bilhetes, check-ins
disponíveis por bilhete, quantidade
disponível, etc.

VENDER BILHETES ONLINE
COM MAIS  IMPRESSÕES,
CLIQUES E  CONVERSÕES

Aparecer no topo dos resultados de pesquisa
do Google, graças às ferramentas digitais SEO
da Feelcom, Agência de marketing digital, e a
sua parceria estratégica com o portal Mozlife.

https://www.moz.life/arte-e-entretenimento/musica/
https://www.moz.life/arte-e-entretenimento/musica/
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Why you
Should sell on 
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Em redes sociais através de links

Através de convites por e-mail

No seu website utilizando um widget

No motor de busca do seu fornecedor...

Ao utilisar o nosso serviço de venda de bilhetes
online, aumenta as suas hipóteses de chegar a
uma audiência que não o conhecia antes. Pode
distribuir os seus bilhetes em muitos canais para
aumentar a sua visibilidade:

Quando os link dos vossos  bilhetes são
partilhados nas redes sociais, é mais provável
que sejam comprados pelos participantes que
encorajarão os seus amigos a participarem  no
seu evento.

 O efeito de recomendação é uma ferramenta
importante na visibilidade que se pretende dar
ao seu evento.

RECOLHA INFORMAÇÃO
VALIOSA DOS PARTICIANTES  
 GRAÇAS AO SISTEMA DE
VENDA DE BILHETES ONLINE
MOZTICKETS

Os dados do seu evento são valiosos. Permite-lhe
analisar o seu desempenho e melhorar a sua
organização para futuras edições.

MOZTICKETS|
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CUSTO DA APLICAÇÃO DE
CONTROLO E  GESTÃO

Não há qualquer custo pela utilização da
aplicação de controlo e gestão de entradas.

QUAL SERÁ A COMISSÃO
ASSUMIDA NA VENDA DE
BILHETES ONLINE

BILHETES ONLINE:  PREÇOS E
COMISSÃO

Não há taxa fixa para agendar e programar o
seu evento ou para activar o nosso sistema
de bilhetes online. Esta operação é gratuita. 

 do tipo de evento,
 do preço unitário dos bilhetes, 
do número de lugares disponíveis para o
seu evento
 Se temos ou não um preço especial. 

O custo da Moztickets toma a forma de uma
comissão sobre a venda dos seus bilhetes.

A comissão é uma percentagem que
geralmente varia de 5% a 22,5%, dependendo

Esta percentagem é então deduzida
directamente do preço de venda dos seus
bilhetes.  

QUAL SERÁ A COMISSÃO
ASSUMIDA NA VENDA DE
BILHETES ONLINE
O nosso pagamento será efectuado 7 dias úteis
após o seu evento. Apenas lhe pagaremos o
número real de bilhetes verificados na entrada
utilizando a nossa aplicação.
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COMO PÔR A VENDA OS SEUS
BILHETES NA MOZTICKETS.  

É fácil! Em apenas 3 passos o seu evento e os
respectivos bilhetes estarão em todo o país e no
mundo!

Contacte o responsável pela bilheteria Moztickets
para se informar sobre os termos e condições
para Implementação  dos Bilhetes para seu 

 evento: 
+258 21 40 14 21 

moztickets@feelcom.co.mz
 
 

Envie-nos as informações sobre o seu evento: 
 

Localização, datas, preços dos bilhetes, etc.....

Vamos programar o seu evento no nosso site, e
activar o nosso  sistema de bilhetes online dentro

de uma hora, após a nossa reunião
Iremos enviar-vos: 

 
O manual sobre como instalar e utilizar a nossa

aplicação de controlo e gestão de entradas
e

 o seu código de acesso à nossa aplicação
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